
Dit melden u met droefheid:

Tom Taghon en Isabel Verdonck, Pixie             zijn zoon en schoondochter

Ghislain en Jacqueline Van Huffel - Taghon, kinderen en kleinkinderen
Etienne en Annie Taghon - Van Hulle, kinderen en kleinkinderen
Ignace en † Maria Dedapper - Taghon, kinderen en kleinkinderen

Eric en Jeanine De Loof - Steyaert, kinderen en kleinkinderen
† Eddy Dedecker - Viviane De Loof - Arthur Delaruelle, kinderen en kleinkinderen
Norbert en Christine Vervaet - De Loof, kinderen en kleinkinderen
Berni en Marleen De Meyer - De Loof, kinderen en kleinkinderen

zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

de families Taghon - Claeys en De Loof - De Witte.

Bijzondere dank aan zijn vriendin Nicole Standaert die opnieuw kleur bracht in zijn leven.

Ook dank aan zijn huisartsen Dr. Boer en Dr. De Pauw, 
de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis, 
I-Mens,
zijn fantastische buurvrouwen Landa en Trees
en zijn maatjes Roos en Jan.

U kan online uw medeleven betuigen via www.uitvaartdewulf.be

Rouwadres:
Oudebareelstraat 32
9041 Oostakker

Altijd stond je in ons midden,
veel hebben we gelachen,

ook wel eens gehuild.
Je hebt nu de aarde

voor de hemel geruild.

De heer

Alex Taghon
weduwnaar van mevrouw Marie-Thérèse De Loof † 2011

papa van Tom

geboren te Deinze op 19 maart 1952
en onverwacht thuis overleden te Hansbeke op 14 mei 2021.

De afscheidsplechtigheid in aanwezigheid van zijn asurne
zal wegens de huidige maatregelen plaatsvinden
in intieme kring in het uitvaartcentrum De Wulf

op zaterdag 22 mei 2021.

Aansluitend wordt zijn asurne bijgezet op de begraafplaats te Nevele.

Alex kan begroet worden in het funerarium De Wulf,
Merendreestraat 30 te Hansbeke,

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 18 tot 19 uur.

Een rouwregister is niet toegelaten, breng eventueel een condoleance kaartje mee.

Laat hem verder Leven in mooie herinneringen

www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


